MINI-SCHILDPAD
Amigurumi patroon  SP Sandsteel
Vertaling door Charami.com
DISCLAIMER:
Dit patroon werd ontworpen en neergeschreven door SP Sandsteel
(http://sociallyskilled.com/sps/Welcome.html). Alle krediet behoort haar toe, dit is
enkel een vertaling van het originele Engelstalige patroon.
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Benodigdheden
− Wol in 2 of 3 kleuren
− Geschikte haaknaald
− Maasnaald (groot oog en stompe punt)
− Steekmarkeerder
− Een kleine hoeveelheid vulling (of restjes wol)
Opmerking:
Alle onderdelen worden in een spiraal gehaakt. Gebruik een steekmarkeerder of tel je
steken om te weten waar je bent.

BOVENSTE SCHILD (maak 1)
Gebruik kleuren #1 en #2
Rij

# Steken

Details

1

7

Kleur #1: Maak een magische ring met 7 V

2

14

Haak 2V in elke V (meerderen rondom)

3

21

4

21

[ V met kleur #1 + meerderen met kleur #2 ] X7
Beëindig kleur #1
Kleur #2: V in elke V rondom
Afbinden

ONDERSTE SCHILD (maak 1)
Gebruik kleur #2
Rij

# Steken

1

7

Maak een magische ring met 7 V

2

14

Haak 2V in elke V (meerderen rondom)

3

21

[ V*1 + meerderen ] X7
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Maak een halve vaste om rondom dicht te maken
Schildophanging
− Terwijl je nog steeds de lus van de laatste halve vaste op je haak hebt, haak je 3V in
de volgende 3 V. Draai.
− Maak 1 losse. V in elke V (3)
− Afbinden. Laat voldoende draad om later het schild vast te maken.
(Nu zou je een kleine rechthoek aan 1 kant van je schild moeten hebben)
Ga nu naar de tegenovergestelde kant van je schild (zorg dat de buitenzijde naar je
toe wijst). Neem een steek op met een nieuwe draad van kleur #2 om een tweede
rechthoek te maken:
− V in volgende 3 V. Draai
− 1 Losse; V in elke V tot einde (3)
− Afbinden. Laat voldoende draad om later schild vast te maken.

HOOFD, LICHAAM & STAART (maak 1)
Gebruik kleur #1 OF #3
Rij

# Steken

1

7

Maak een magische ring met 7 V

2

10

meerderen*3 + V*4

3

10

V rondom

4

8

[ V*2 + minderen ] X2 + V*2

5

8

V rondom

6

13

[ V*1 + meerderen*2 ] X2 + V*1 + meerderen

7

13

V rondom

8

13
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Vul het lichaam met vulling of restjes wol
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Om te eindigen blijf je in een spiraal werken zonder je steken bij te houden:
− [ V*2 + minderen ] X6
− V*4
− minderen
9

− V*2
− minderen*2
− halve vaste
Naai alle overblijvende steken dicht met de maasnaald om een mooi puntig
uiteinde te hebben.
Bind af en weef de uiteinden naar binnen.

BEEN (maak 4)
Gebruik zelfde kleur als voor lichaam
Rij

# Steken

Details

Laat een lang uiteinde om later het been mee vast te naaien.
Maak 4 lossen en vorm hiermee een ring m.b.v. een halve vaste in de eerste losse.
1

4

V rondom

2

4

V rondom

3

4

V rondom
V rondom
Halve vaste om cirkel af te maken.

4

4

Afbinden. Gebruik de maasnaald om het uiteinde dicht te
naaien.
Er hoeft geen vulling in de benen worden gedaan.

AFWERKING
− Naai de benen aan het lichaam. Laat ongeveer 2 tot 3 rijen tussen de voor- en
achterpoten
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− Plaats het bovenste schild boven op het geassembleerde lichaam en plaats het
onderste schild onder het lichaam, met de twee rechthoekjes tussen de voor- en
achterpoten. Gebruik de draden aan de rechthoekjes om deze vast te naaien aan de
voorlaatste rij van het bovenste schild. Als je de voorlaatste rij van het bovenste
schild gebruikt om het onderste schild aan vast te naaien blijft er een klein lipje over
dat niet vast genaaid is.
− Borduur ogen indien dit gewenst is.
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